BSA Jeugdhulp zoekt
Jeugdhulpverleners Onderwijs
Geloof jij in het bieden van specialistische jeugdhulp op
school, in verbinding met de onderwijsprofessionals?
BSA Jeugdhulp zoekt OSJ-ers: medewerkers Onderwijs en
Specialistische Jeugdhulp voor zowel PO (incl. SO en SBO) als
V(S)O.
Wij bieden integrale specialistische jeugdhulp nabij en aanvullend in de regio Amersfoort. Daarom
werken wij als ambulante specialistische jeugdhulpverleners integraal samen in zes gebiedsteams
verspreid over de regio. Zo zijn we voor jeugdigen en gezinnen nabij en kunnen we intensief
samenwerken met de lokale (wijk)teams, jeugdartsen, huisartsen én scholen. Om zo goed mogelijk
hulp te bieden in de leefwereld van de jeugdigen, werken onze mensen ook op scholen als OSJ-er. Zo
organiseren we laagdrempelige jeugdhulp en is de school de vindplaats én werkplaats.
Als OSJ-er werk je met leerlingen om hen op verschillende gebieden te versterken waardoor zij weer
optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast maak je de transfer naar de klas en
thuisomgeving om de geleerde vaardigheden in de context in te trainen. Je bent beschikbaar voor
extra hulp, advies, ondersteuning, versterking en/ of behandeling in de klas of op individuele basis. Je
werkt nauw samen met het onderwijs(zorg)team.
Vanuit de OSJ is de hulp op maat gedurende een afgesproken periode. De hulp wordt periodiek
gemeten en geëvalueerd. Er wordt gewerkt vanuit de driehoek ouders, leerling, school en de
jeugdhulp-professional en eventueel andere betrokkenen.

Wat ga je doen?
Onderwijs specialistische jeugdhulp (OSJ) is laagdrempelige jeugdhulp georganiseerd binnen het
onderwijs. Je bent onderdeel van een BSA-gebiedsteam en zorgt voor verbinding met de
professionals in dit gebiedsteam. Op deze manier kan je voor de leerlingen die dat nodig hebben een
beroep doen op de expertise vanuit dit team.
De OSJ’er is binnen (speciaal) onderwijs beschikbaar voor extra hulp, advies, ondersteuning,
versterking en/ of behandeling in de klas of op individuele basis. Het doel is om elke leerling op een
laagdrempelige manier te versterken en te ondersteunen of behandelen op verschillende gebieden.
De inzet is bedoeld om de leerling optimaal tot ontwikkeling te laten komen, schooluitval te
voorkomen, leerlingen te versterken om zich staande te houden in de maatschappij en zwaardere
hulpverlening op latere leeftijd te voorkomen.
Scholen kunnen een OSJ-er aanvragen wanneer zij een bepaalde zorgbehoefte signaleren binnen de
school waarin zij niet zelf kunnen voorzien. Verschillende scholen, zowel VO als PO hebben zo’n
aanvraag gedaan. We zoeken dus voor verschillende scholen een OSJ-er. Afhankelijk van jouw

expertise en ervaring maken we samen met jou en de school de juiste match. Je kunt ook op
meerdere scholen tegelijkertijd worden ingezet.

Wie ben jij ?







Je bent in staat om een ondersteuningsvraag, de geestelijke gezondheid en de veiligheid van
een jeugdige of zijn ouders te beoordelen en professioneel advies te geven.
Je kunt de ondersteuningsvraag omzetten in concrete en meetbare doelen.
Je bent in staat om de meeste hulpvragen direct te beantwoorden. Bij complexere vragen of
problemen die niet tot het expertisegebied van de OSJ-er behoren kun je samen met school
en je BSA-gebiedsteam inschatten welke hulp de jeugdige of zijn ouders nodig heeft.
Je verdiept je in de achtergrond van de kinderen en gezinnen en gaat goed om met mogelijke
verschillen in waarden en normen.
Je werkt doel- en resultaatgericht.
Je bent communicatief vaardig, bezit veel methodische kennis, hebt inlevingsvermogen, weet
je te positioneren en aan te sluiten, bent outreachend, zelfstandig en betrokken.

.
Belangrijk is dat je van harte gelooft in onze missie om de jeugdhulp te transformeren: snel,
eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste hulp bieden voor jeugdigen en gezinnen met complexe
problemen in de regio Amersfoort.

Wat neem je mee?








Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding (bijv. SPH)
Je bent SKJ geregistreerd, of kunt voldoen aan de SKJ-eisen
Je werkt zelfstandig en bent tegelijkertijd bereid om de samenwerking te zoeken met alle
partners: ouders, school, wijkteams en gemeente.
Je hebt ervaring in het samenwerken met onderwijs.
Je hebt kennis van een systeemgerichte aanpak.
Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar.
Belangrijke eigenschappen zijn: open houding, nemen van initiatieven, flexibel, kritisch,
empathisch, innovatief en enthousiast.

Wat bieden wij?
BSA Jeugdhulp biedt je uitdagend en afwisselend werk in een dynamische organisatie. Je komt in
dienst bij één van de Breed Spectrum Aanbieders. Inschaling volgt op basis van diploma en relevante
werkervaring.
Vragen over de functie? Stuur een mail naar info@bsajeugdhulp.nl dan zorgen wij dat een van onze
contact met je opneemt om je vragen te beantwoorden.

BSA Jeugdhulp is een organisatie van zeven aanbieders van specialistische jeugdhulp: GGZ-Centraal, ’s Heeren
Loo, Leger des Heils, Pluryn, De Rading, Timon en Youké. Wij zijn ervan overtuigd dat passende zorg voor
jeugdigen en hun gezinnen alleen tot stand komt door innovatieve en organisatie-overstijgende samenwerking.

Daarmee bedoelen we zowel samenwerking met alle BSA-partijen als samenwerking met de lokale partijen
(verwijzers).
Wij staan voor: snel, eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen in de
regio Amersfoort met complexe problemen.
Door de aanmelding en specialistische jeugdhulp lokaal te organiseren zijn wij letterlijk ‘in de buurt’ van zowel
de gezinnen als de verwijzers. We werken aanvullend op wat de jeugdige, het gezin, het netwerk en het lokale
team kunnen. De transformatie die we met elkaar willen bereiken heeft als doel om kinderen en jeugdigen
zoveel mogelijk thuis te helpen en als dat niet anders kan gezinsvervangende woonvormen te bieden.

.

